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Архивирање и споделување на податоци - зошто е важно?

www.seedsproject.ch

Што е SEEDS? Кои се главните цели на SEEDS?

ОТВОРЕН ПРИСТАП

Партнерската институција да 
се востанови како национален 

сервис, архива на податоци, кој 
ќе ја опслужува националната 

истражувачка заедница.

Да ги гради и да ги 
проширува знаењата, 

капацитетите за 
зачувување на податоци 

и техничката 
инфраструктура.  

Ги подготвува новите услужни 
бази на податоци од земјите на 
Југоисточна Европа да станат 
членови на Конзорциумот на 
Европски архиви на податоци 

од општествените науки 
(CESSDA).  

Ги промовира идеите за 
споделување на податоци 

и секундарна анализа 
во партнерските земји. 
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Сервиси за податоци од општествените науки во Југоисточна Европа 
(South-Eastern European Data Services - SEEDS) е проект финансиран од 

Швајцарската национална фондација за истражување, чија цел е да помогне при 
воспоставување архиви на податоци од општествените науки во Албанија, 

 Косово, Македонија, Србија, Хрватска и Црна Гора. Со усмерувачката помош 
од претходно  воспоставените национални архиви на податоци во Швајцарија 

и во Словенија, проектот ќе ги унапреди капацитетите на партнерските 
институции и ќе придонесе за развивање на знаењето и алатките поврзани 

со инфраструктурата на архивите на податоци. SEEDS ќе ги поврзе 
партнерските институции со меѓународното движење и мрежа, и ќе 

донесе долгорочни придобивки не само за партнерските 
институции, туку поважно, и за националните 
истражувачки заедници, бидејќи ќе овозможи 

достапност до повеќе податоци, а со тоа 
и можност за секундарна анализа.

Во моментов, со примарните податоци собрани од истражувањата во општествените науки, во 
повеќето земји на Југоисточна Европа, располагаат  воглавно истражувачите или нивните институции. 

Овие податоци често остануваат недостапни за други истражувачи и покрај високиот потенцијал 
за анализа на други важни истражувачки прашања. Во моментов нема постојни и оддржливи 

архиви на податоци во општествените науки кои ќе можат да одговорат на предизвикот за 
зачувување и дисеминација на примарните податоци. 

Архивирањето и споделувањето на податоците преку 
услужна база на податоци:

• обезбедува сугурно чување на истражувачките податоци во сигурна техничка околина;
• поттикнува научно истражување и дебата;

• го зголемува влијанието и видливоста на истражувањата;
• го промовира и му обезбедува признание на истражувачот кој ги креирал податоците;

• ги намалува трошоците од можни дуплирања при собирање на податоци; 
• обезбедува важни средства за образование и обука; и

• ги јакне истражувачките методи.

Отворениот пристап се темели врз принципот на намалување на 
пречките при добивање на истражувачки податоци и изданија. Имајќи 
предвид дека истражувањата и иновациите се темелат врз претходни 

достигања, постоењето на ефикасен систем за широко распространување на, 
и пристап до, истражувачките податоци и изданија, може да го забрза научниот 

напредок. Следејќи ги различните иницијативи на европско ниво (на пример 
во рамки на Хоризонт 2020), проектот SEEDS е одговор на потребата за поголем 

пристап до, и распространување на примарни податоци, собрани преку 
истражувањата во општествените науки. Неговата цел е да ги зајакне специфичните, 

постојни национални стратегии и структури, но истовремено да придонесе 
и кон развој на нови стратегии и структури.


